Myśli O. Daniela Ange

W zeszłym roku byłem na rekolekcjach dla kapłanów, które prowadził O. Daniel Ange.
Przedstawiam myśli z jego konferencji, które szczególnie zapadły mi w sercu;

1. Adoracja to czas, w którym słucham Boga, który kieruje mnie do cierpiących ludzi.
2. Trzeba modlić się o wylanie Ducha Świętego za młodych w problemach z czystością.
3. Trzeba włączać młodych ludzi do ruchu oporu wobec obsesji seksu, ataku demoralizacji.
Trzeba tworzyć wspólnoty gotowe do walki o czystość wśród młodych!
4. Kościół jest atakowany bo Bóg trwa w Kościele. Wszystkie siły zła atakują Kościół. Chce się
zabić Boga w ludzkich sercach!
5. Kościół to szpital dla chorych, tu grzesznicy stają się świętymi!
6. Ciało Kościoła jest w części sparaliżowane przez grzechy chrześcijan.
7. Dziś trzeba wiele mówić młodym o świętych, przybliżać im współczesnych świętych, którzy
do szaleństwa ukochali Jezusa i Kościół.
8. Społeczeństwo Zachodu doszło do obsesji posiadania pieniędzy. Kryzys ekonomiczny to dar
od Boga, by dokonało się oczyszczenie i zmiana wartościowania!
9. W uzależnieniach seksualnych potrzebna jest modlitwa o uwolnienie, by zerwać więzy
zniewolenia!
10. Kapłani powinni szukać odpieczętowania licznych charyzmatów świeckich! Trzeba pozwolić
świeckim realizować pomysły Ducha Świętego.
11. Tyle dziś osób żyje na pustyni głodu, opuszczenia, samotności, zimna, ciemności, lęku. Jest
dziś ogromna pustynia serca w ludziach młodych. Pasterz musi iść na pustynię i tam spotykać
młodych i zaprowadzić ich do oazy życia.
12. Pierwsze zadanie kapłana to uczynić Boga obecnym tu i teraz i umożliwić ludziom wejście w
ramiona Boga. Kapłan musi zadomowić Boga na spragnionej ziemi ludzkiej potrzeby miłości.
Zło nie byłoby tak silne, gdybyśmy Boga umieścili w centrum naszego życia!
13. Nowa broń Kościoła to dokonywać nowego aktu poświęcenia się Maryi Niepokalanej!
14. 90% ludzkiego cierpienia na świecie pochodzi od grzechu. Kapłan ma moc rozsadzić grzech
u jego źródła! Doprowadzić ludzi, młodych do sakramentu pojednania!
15. Tylko Jezus przez swe przebaczenie gładzi przyczynę cierpienia: grzech!
16. Sakrament pojednania to chirurgia plastyczna Boga, która przywraca oblicze Boga w Jego
dzieciach. Świat alienuje, wyrywa młodym ich tożsamość dziecka Bożego! Kapłan ma
przywrócić w spowiedzi młodym oblicze dziecka Bożego.
17. Młodzi umierają – jak dziś jest wiele umieralni: puste domy, ulice, dyskoteki, opary
narkotyków, sidła seksu, samotność w sieci Internetu. Mamy młodzież, która nie umie się
bronić, nie ma na czym się oprzeć, są pozbawieni fundamentów, których nie przekazali rodzice,
Kościół.
18. Każdy człowiek nosi w sobie po wygnaniu z raju pustkę, która woła o Boga. Czym ją
zapełni?
19. Kościół i młodzież to w wielu krajach dwa kontynenty, które się od sobie oddalają. Jedynym
pomostem są ludzie młodzi w Kościele, zakochani w Jezusie i odważni w działaniu!
20. Czystość aż po męczeństwo! To znak dla dzisiejszego świata. Z Jezusem tak można żyć!
21. Kościół za dużo zwraca uwagę na instytucję, obrzędy, struktury, programy, organizacje a za
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mało na powiew Ducha Świętego w ludzkich sercach!
22. Dziś trzeba zdecydowanie ratować Europę! Trzeba ratować rodzinę! Trzeba ratować życie!
23. Mamy przekazać ludziom, Europie kapitał duchowy gromadzony przez wieki
chrześcijaństwa. Gdy nie ma punktu odniesienia wyższego niż człowiek następuje dyktatura
relatywizmu, sekularyzmu.
24. Nie wolno nam patrzeć na zło i pozwalać na jego rozpowszechnianie! To wielka pokusa dla
pasterza: zamilknąć gdy owce są szarpane przez wilki!
25. Zawsze istnieje pokusa zdradzenia Jezusa za cenę 30 srebrników świętego spokoju,
wygody.
26. Ten kto klęka przed małym, słabym Bogiem w Eucharystii, będzie zdolny do tego, by nie
klękać przed mocami świata, bożkami, ideologiami.
27. Jezus umarł na krzyżu dusząc się, by dać nam oddech, tchnienie Ducha.
28. Pusty grób Jezusa jest po to, by były pełne tabernakula w kościołach świata.
29. Moje serce musi pozostać otwarte, zranione by inni mogli się nim schować, ukryć ze swoimi
zranieniami.
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